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Тема: РОЗРАХУНКИ СХЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

  Тема уроку: Вибір перерізу провідників. 

Мета уроку: ознайомитися та вивчити систему електропостачання міст, 

структуру і тенденції розвитку електропостачання, основні тенденції розвитку 

енергетики міст, вплив енергетичних об’єктів на природнє середовище. 

ХІД УРОКУ 

Переріз провідників повинен вибиратися залежно від ряду технічних і 

економічних факторів. Технічні фактори такі: 

- нагрівання провідника тривалим робочим струмом; 

- припустиме падіння напруги; 

- вплив струму КЗ (термічна стійкість провідника, динамічна стійкість 

провідника (для твердих шин), необхідне значення струму однофазного КЗ у 

мережах НН з глухозаземленою нейтраллю (чотирипровідна мережа); 

- механічна міцність – стійкість до механічного навантаження від власної 

маси, ожеледі, вітру; 

- втрати на корону. 

Економічні фактори полягають в оптимальному сполученні збільшення 

капіталовкладень у будівництво мережі і зменшення вартості втрат потужності 

при зміні перерізу провідників. 

 

Вибір перерізу провідників за нагрівом 

Ця умова вибору перерізу обумовлена необхідністю збереження електричних 

і механічних властивостей провідників при їхньому нагріванні тривалими 

робочими струмами. 

Вибір перерізу провідника за нагрівом необхідно робити, виходячи з двох 

умов: 

1)  найбільший тривалий струм у лінії не повинен перевищувати  

допустимого струму 

Iприп  Iнб , 
де під допустимим струмом розуміється такий тривалий струм, при якому 

зберігаються електричні й механічні властивості провідника. 

У цій умові можна коригувати як Iприп , так і Iнб  при перевантаженнях в після  

аварійних режимах з урахуванням умов прокладки провідника. 

2) допустимий тривалий струм повинен перевищувати чи бути рівним 

номінальному струму апарата, що захищає провідник Iном.зах.ап  

з урахуванням коефіцієнта К для мереж НН:   

                                                                                                  Iприп         
Iном.зах.ап .               (4.6) 

                                                                                    К 



Значення коефіцієнта К для міських мереж складає 0,8 (величина 0,8 

обумовлена запасом провідника за нагрівом у зв’язку з недостатнім оглядом цих 

мереж і неконтрольованим підключенням додаткового навантаження), для 

промислових мереж – 3 (величина 3 обумовлена великими пусковими струмами 

двигунів, що не повинні відключатися захисними апаратами, і кращим оглядом 

ліній). 

Перевірці перерізу провідників за нагрівом підлягають лінії всіх класів 

напруги. 

 

Вибір перерізу провідників з урахуванням термічної стійкості при КЗ 

Під час КЗ відбувається швидке нагрівання провідника, у зв’язку з чим 

його температура швидко збільшується і протягом долей секунди звичайно 

виходить за межі, встановлені для тривалої роботи. Нагрівання провідника 

закінчується разом з відключенням КЗ. Після цього відбувається повільне 

остигання провідника. 

Наслідком термічної дії струму КЗ є також зміна електричних і механічних 

властивостей провідника. Для виключення пошкоджень провідника внаслідок 

термічної дії струму КЗ необхідно вибирати відповідний переріз чи час 

відключення релейним захистом пошкодження. 

Критерієм термічної стійкості провідника є його кінцева температура при 

КЗ, що повинна бути менше припустимої Θк.прип. Так, для кабелів з алюмінієвими 

жилами Θк.прип складає 200 °С. 

Для визначення кінцевої температури провідника звичайно 

використовують допоміжну функцію А, що характеризує зв’язок між енергією, 

що виділилася в провіднику, і його температурою (рис. 4.1). Кількість теплоти, 

яка виділяється у провіднику, прийнято характеризувати імпульсом 

квадратичного струму: 

t 

Bк   i2dt . 

0 

Між значенням функції А при нормальній температурі (Ан), при 

температурі наприкінці КЗ (Ак), імпульсом квадратичного струму (Вк) і площею 

перерізу провідника (S) існує наступна залежність: 

Aк  Aн  Вк S 2 . (4.7) 
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Рисунок 4.1 – Криві для визначення температури нагріву струмами 

КЗ провідників зі: 1 – сталі; 2 – алюмінію; 3 – міді 

За даним виразом  можна встановити  значення  Ак і відповідно температуру Θк 

наприкінці КЗ, що повинна бути менше припустимої Θк.прип. 

Найчастіше провідник на термічну стійкість перевіряють за мінімальним 

перерізом, який можна визначити з виразу (4.7) таким чином: 
 

Smin   , 

 

Де Aк.прип    - величина, що характеризує припустимий тепловий стан провідника 

наприкінці КЗ при температурі Θк. прип. 

     Імпульс квадратичного струму для потужних сучасних генераторів при 

віддаленому КЗ визначається наступним виразом: 

Вк=In0 2   t відкл τ , 

де  tвідкл  tз  tв  визначається часом дії релейного захисту і повним часом 

відключення вимикача 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

mTanatko@ukr.net  Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня 
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